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Prázdniny pro mě znamenají dovolit si na chvíli pře-
pnout na jinou frekvenci a alespoň na pár dnů odjet 
pryč a pobýt jenom se svými nejbližšími. Letos je na-
víc využiju k tomu, abych co se nejčastěji vídala se 
svým vnoučkem a vnímala jeho pokroky.

n	Milada Blatná, starostka

Začátek prázdnin je pro mě neodmyslitelně spojen 
s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových 
Varech, na který s manželem každým rokem jezdí-
me. Festival nabízí plno kulturních, společenských 
i sportovních zážitků, setkání s českými a zahraniční-
mi umělci a úžasnou atmosféru, zasazenou do nád-
herného lázeňského prostředí. Mohu všem vřele 
doporučit. J
Ráda bych popřála všem obyvatelům Komína pří-
jemné léto, plné krásných zážitků.

n	PhDr. Olga Chalupová, radní

Co pro mne znamenají prázdniny? S touto otázkou jsme se obrátili na komínské 
„dospěláky“ a stejnou otázku jsme položili dětem prvních tříd ZŠ Pastviny.
Někteří nám to i nakreslili. Všem za jejich příspěvky velmi děkujeme. 

„Prázdniny“ si nejčastěji spojím se slovem léto. Je to 
období vyváženého poměru odpočinku a práce, při 
vzpomínkách na studijní léta se mi vybaví také řada 
letních cest po světě. A býval jsem též velkým čtená-
řem... Dokáži si představit i dva roky prázdnin.

n	Karel Plocek

Prázdniny
v Komíně

Magdaléna Dvořáková, 1. C
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Z Rady
469. schůze RMČ Brno-Komín konaná 
dne 18. 5. 2016. Celý zápis najdete
na http://www.brno-komin.cz/
zapisy-z-rady/.

RMČ Brno-Komín
n	souhlasí se zřízením služebnosti k slu-
žebnému  pozemku  statutárního  města 
Brna p. č. 1680/1, k. ú. Komín, v souvislos-
ti se stavbou „Brno, Káčata, obnova nad-
zemního  vedení NN“.  Služebnost  k před-
mětnému  pozemku  bude  zřízena  pro-
střednictvím Odboru investičního MMB.
n	schvaluje  návrh  na  uzavření  Dodatku 
č.  15  ke  Smlouvě  skupinového  pojištění 
mezi  společností MetLife Europe Limited 
a  statutárním městem Brnem, MČ Brno-
-Komín  pro  Zásahovou  jednotku  Sboru 
dobrovolných  hasičů  na  pojistné  období 
od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017.
n	pověřuje právníka úřadu a vedoucího 
VO  prověřením možnosti  odstoupení  od 
„Smlouvy o zavedení a provádění systému 
řízení bezpečnosti dětského hřiště (o kon-
trole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 
1176-7)“ a poté vypsáním nového výběro-
vého řízení na servisní organizaci, zejména 
na zajištění udržitelnosti projektu regene-
race  panelového  sídliště  a  garance  bez-
pečnosti na hřišti.
n	schvaluje  Rozpočtová  opatření  č. 
8/2016 a č. 9/2016.
n	schvaluje doplnění konceptu Dodatku 
č. 1 nájemní smlouvy s Malou baseballo-
vou ligou.

470. schůze RMČ Brno-Komín konaná 
dne 25. 5. 2016. Celý zápis najdete
na http://www.brno-komin.cz/
zapisy-z-rady/.

RMČ Brno-Komín
n	ruší na základě závěrů hodnoticí komi-
se  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na 
stavební práce s názvem „Dětské hřiště na 
ulici Jožky Jabůrkové“.
n	schvaluje  vypsat  novou  veřejnou  za-
kázku na tuto akci se stejnou zadávací do-
kumentací.
n	schvaluje  firmu  GrantPoint,  s.r.o.,  na 
kompletní zajištění veřejné zakázky malé-
ho  rozsahu  na  stavební  práce  s  názvem 
„Dětské  hřiště  na  ulici  Jožky  Jabůrkové“, 
a to v ceně 15.000 Kč bez DPH. 
n	souhlasí  s  výběrem  lokalit  vhodných 
k  opravě  komunikací  v  MČ  Brno-Komín: 
komunikace Bystrcká 7–15, Brno (zpevně-
ní  komunikace  +  vybudování  trativodu); 
komunikace  k MŠ Absolonova  20a,  Brno 
(obnova povrchu);  chodník  k  ZŠ Pastviny 
70, Brno (obnova povrchu).
n	doplňuje  schválené  usnesení  z  382. 

schůze  RMČ  Brno-Komín  č.  10/2012  ze 
dne 6. 6. 2012 v bodě č. 193: o 5. bezúplat-
né zapůjčení na akce pořádané příspěvko-
vými organizacemi MČ Brno-Komín; 6. pro 
ostatní  městské  části  v  Brně  s  možností 
slevy až 90 % z platné sazby dle rozhodnu-
tí RMČ Brno-Komín.
n	ruší  stávající  interní předpis s názvem 
„Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů 
veřejných  zakázek  financovaných  z  roz-
počtu MČ Brno-Komín“, a to ke dni 25. 5. 
2016.
n	pověřuje  starostku  MČ  Brno-Komín 
podpisem objednávek do výše 100.000 Kč.
n	schvaluje  Rozpočtové  opatření  č. 
10/2016.

471. schůze RMČ Brno-Komín konaná 
dne 8. 6. 2016. Celý zápis najdete
na http://www.brno-komin.cz/
zapisy-z-rady/.

RMČ Brno-Komín
n	pověřuje investičního technika průzku-
mem trhu na kompletní výkon technické-
ho dozoru na stavbu „Rekonstrukce nevy-
hovujících sociálních zařízení a rozvodů ZŠ 
a MŠ Brno, Pastviny 70 (WC školní družina, 
sociální  zařízení  u  tělocvičen  a  bývalých 
Montessori  tříd),“  „Oprava  venkovních 
WC MŠ Absolonova 20a, Brno“.
n	schvaluje firmu ACE INVEST, s.r.o., Kou-
nicova 6, 602 00 Brno, na službu komplet-
ního výkonu technického dozoru na stav-
bu „Technologie gastronomického provo-
zu v ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70“.
n	bere na vědomí  zprávu hodnoticí  ko-
mise pro veřejnou zakázku malého rozsa-
hu  na  dodávku  „Multifunkčního  zařízení 
pro ÚMČ Brno-Komín“ a souhlasí s předlo-
žením  kupní  smlouvy  od  firmy  Konica 
Minolta  Bussines  Solutions  Czech,  spol. 
s  r.  o.,  ve  variantě nákup multifunkčního 
zařízení s nabídkovou cenou 90.750 Kč bez 
DPH.
n	schvaluje uzavření Dohody o provede-
ní práce s panem Vlastimilem Homolou na 
zajištění služeb profesionálního fotografa 
na akci Vítání občánků v MČ Brno-Komín 
konané v roce 2016.
n	bere na vědomí zvýšení úplaty za před-
školní vzdělávání v MŠ Brno, Absolonova 
20a, p. o., na částku 520 Kč měsíčně za dítě. 
n	bere na vědomí, že v MŠ Brno, Absolo-
nova 20a, p. o., bude v době hlavních škol-
ních prázdnin v období 18.–31. 7. 2016 za- 
jišťovat  provoz  v  závislosti  na  ostatních 
termínech bude škola uzavřena z důvodu 
čerpání dovolené pedagogických pracov-
níků. 
n	schvaluje zapojení MŠ Brno, Absolono-
va 20a, p. o., do výzvy Podpora škol  for-
mou projektů zjednodušeného vykazová-
ní – Šablony MŠ a ZŠ I. 

n	bere na vědomí stanovení 
poměrné  částky  úplaty  za 
předškolní vzdělávání v MŠ Brno, Řezáčo-
va 3, p. o., v době hlavních školních prázd-
nin na částku 279,45 Kč za dítě. 
n	bere na vědomí, že MŠ Brno, Řezáčo- 
va 3, p. o., bude v době hlavních školních 
prázdnin v období 1.–15. 7. 2016 zajišťovat 
provoz.
n	schvaluje  zapojení  MŠ  Brno,  Řezáčo- 
va 3, p. o., do výzvy Podpora škol formou 
projektů  zjednodušeného  vykazování  – 
Šablony MŠ a ZŠ I. 
n	schvaluje  provedení  rekonstrukce 
učebny  chemie-fyziky  v  ZŠ  a  MŠ  Brno, 
Pastviny 70,  p.  o.,  a  schvaluje použití  in- 
vestičního  fondu  organizace  do  výše 
608  tis.  Kč  na  provedení  rekonstrukce 
učebny chemie-fyziky. 
n	schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního  programu  na  období  2013–
2016 pro JSDH MČ Brno-Komín.
n	schvaluje finanční dar ve výši 10.000 Kč 
pro FC Svratka Brno, o.  s., na nákup čer- 
padla, které čerpá vodu z vrtané studny.

472. schůze RMČ Brno-Komín konaná 
dne 14. 6. 2016. Celý zápis najdete
na http://www.brno-komin.cz/
zapisy-z-rady/.

RMČ Brno-Komín
n	bere na vědomí  stanovení  poměrné 
částky  úplaty  za  předškolní  vzdělávání 
v ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o., v době 
hlavních  školních prázdnin 2015/2016 na 
částku 213 Kč za dítě. 
n	schvaluje  závěrečný účet  a účetní  zá-
věrku MČ Brno-Komín za rok 2015 bez vý-
hrad a doporučuje ZMČ Brno-Komín schvá-
lit  závěrečný  účet  a  účetní  závěrku  MČ 
Brno-Komín za rok 2015 také bez výhrad, 
včetně rozdělení hospodářského výsledku. 
n	ukládá tajemníkovi zabezpečit aktuali-
zace  směrnic  o  finanční  kontrole  a  plat-
ných interních norem souvisejících s vnitř-
ní  kontrolou  úřadu.  Přehled  konkrétních 
změn ve směrnicích předložit v samostat-
ném dokumentu do stanoveného termínu 
starostce, která s nimi seznámí ZMČ Brno-
-Komín. 
n	schvaluje  uzavření  Smlouvy o  výpůjč-
ce,  předmětem  které  je  krátkodobá  vý-
půjčka  NP  situovaných  v  objektu  Hlavní 
120/125, k. ú. Komín, obec Brno, ve vlast-
nictví  SMB,  svěřeného  do  správy  MČ 
Brno-Komín, s Gymnáziem P. Křížkovského 
s uměleckou profilací, s. r. o.
n	schvaluje  uzavření  kupní  smlouvy,  je-
jímž předmětem je nákup multifunkčního 
zařízení  pro  ÚMČ  Brno-  Komín  s  firmou 
KONICA  MINOLTA  Business  Solutions 
Czech, spol. s r. o.
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Vavřinecké hody v Komíně 2016 
Vavřinecké hody pořádané městskou částí Brno-Komín se letos 
konají 6. a 7. srpna 2016.  Každoročně  se hodové  slavnosti  řídí 
svátkem  sv.  Vavřince,  patrona  komínského  kostela,  který  letos 
vychází na středu 10. srpna. Týden před komínskými hodovými 
slavnostmi budou chodit stárci po obci a za doprovodu dechové-
ho souboru Doubravěnka budou zvát na hody. Letos budou vy-
cházet od Staré hasičky na ulici Hlavní 125 v sobotu 30. července 
kolem 10. hodiny. 
V pátek 5. srpna 2016 od 17.00 hod. můžete zhlédnout u Staré 
hasičky tradiční ruční stavění máje, což je jedinečná podívaná pro 
všechny z nás, a určitě si ji nenechejte ujít. 
V sobotu 6. srpna 2016 vyjde průvod krojovaných ve 14.30 hod. 
tentokrát  od  kostela  sv.  Vavřince  (ulicemi  Vavřinecká,  Závist, 
Branka, Hlavní ke Staré hasičce). 
Po  17.  hodině  bude  následovat  povolení  hodů  paní  starostkou 
Miladou Blatnou přímo pod májí u Staré hasičky. Povolením hodů 
začne  zábava  a  za  doprovodu  dechové  hudby Dubňanka  bude 
pokračovat až do 01.00 hod.
V neděli 7. srpna 2016 v 10.00 hod.  zahájí pan  farář v kostele 
sv. Vavřince tradiční mši svatou. 
Odpoledne  bude  průvod  krojovaných  stárků  vycházet  ve 
14.00  hod.  od  pošty  na  ulici  Hlavní,  půjde  ulicí  Absolonova 
ke komínskému hřbitovu a následně do kostela sv. Vavřince k po-
žehnání hodů. Poté se krojovaný průvod stárků vydá pod komín-
skou máj, kde vystoupí dětský folklorní soubor Komíňáček pod 
vedením  Ludmily Caletkové  a  Evy Burešové.  Tradiční  komínské 
tance  a  tance  z  Brněnska  zatančí  krojovaná  skupina  při  Sboru 
dobrovolných hasičů Brno-Komín pod vedením Marie Půčkové. 
Krojovaní stárci poté předvedou taneční ukázku Moravské bese-
dy. V 18.00 hod. vystoupí Dívčí taneční kola z Brněnska.
Celým  dnem  nás  bude  hudebně  doprovázet  dechová  hudba 
Dubňanka. Ukončení nedělní hodové zábavy je naplánováno na 
23.30 hod. 
V sobotu 3. září 2016 se bude od 15.00 hod. májka kácet. 
Veškeré technické zajištění a zázemí pro konání hodů obstarává 
městská  část  Brno-Komín.  Program,  výzdobu,  stavění  a  kácení 
máje,  stavbu  tanečního parketu,  laviček,  stolů,  stanů a mnoho 
dalšího zajišťují krojovaní s mnoha nadšenci a příznivci, za což jim 
patří obrovské díky!

n	Bc. Kateřina Jarošová, místostarostka

Setkání s květnovými jubilanty
V květnu jsme přivítali na radnici jubilanty, kteří v tomto měsíci 
oslavili své narozeniny: dámy Ludmilu Morávkovou, Andělu Daň-
kovou, Annu Čechovou a Ludmilu Knosovou a pány Zdeňka Brok-
la  a Karla  Ševčíka.  Jubilanti přijali  gratulaci,  dárky a  kytičku od 
paní  starostky Mgr. Milady Blatné, místostarostky Bc.  Kateřiny 
Jarošové a od radní PhDr. Olgy Chalupové. Po tradičním přípitku 
nám každý řekl něco zajímavého ze svého života. Velmi nás potě-
šilo  sdělení,  že  naši městskou  část  považují  za  velmi  příjemné 
místo k bydlení. Po krásně stráveném odpoledni odcházeli jubi-
lanti spokojeně domů. Ještě jednou všem srdečně blahopřejeme 
a již nyní se těšíme na setkání s červnovými jubilanty.

n	PhDr. Olga Chalupová, radní

Poděkování za pozvání na radnici
Vážená paní Charvátová,
chci ještě písemně poděkovat vám, paní starostce a paní radní, 
že jste věnovaly čas přípravě a setkání s námi místními jubilanty  
v příjemném včerejším odpoledni. A také za povídání o aktuálním 
komínském dění a budoucích záměrech v Komíně. Jubilanti naše-
ho věku již nemohou být aktivní jako dřív, ale přesto nás zajímá, 
co se děje kolem nás. A jistě i vaše činnost má příznivý vliv na 
dobré jméno komínského městského regionu.
Přeji vám dobrou kondici, stálou chuť k vaší činnosti, také překo-
návání kritiky (zejména té „umanuté“) a častý pocit z dobře vyko-
nané práce.

S pozdravem Zdeněk Brokl
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Text odkazuje na výpis ze zápisu Zastupi-
telstva  městské  části  Brno-Komín,  které 
proběhlo v červnu 2015 a mimo jiné pro-
jednávalo  stanovisko  k  navrhovaným  zá-
měrům  na  pořízení  43.  souboru  změn 
Územního  plánu  města  Brna  (dále  jen 
ÚPmB). Obecně 43. soubor obsahoval ná-
vrhy změn, které byly projednávány v tzv. 
soudem  zrušené  „Aktualizaci  ÚPmB“ 
a změny, na kterých město Brno prostřed-
nictvím Odboru územního plánování zača-
lo pracovat už v období 2002–2010. Autor 
textu se zaměřil na číslo změny B60/15-0 
lokalita Podlesí, ulice Závist, v rámci které 
je navrženo prověřit možnost změny části 
plochy určené pro bydlení na plochu pro 
zajištění dopravní obsluhy daného území. 
Jednoduše  řečeno,  komínské  zastupitel-
stvo  souhlasilo  s  tím,  aby  územní  studie 

Komínští senioři
v Litomyšli

Ve čtvrtek 9. června 2016 uspořádala 
MČ Brno-Komín ve spolupráci s Muzej-
ní  a  vlastivědnou  společností  v  Brně 
tradiční jednodenní autobusový zájezd 
pro komínské seniory. Cílem výletu by-
la  Litomyšl  –  prohlídka  renesančního 
zámku z 16. století s arkádami, barok-
ním divadlem a parkem  (světové kul-
turní dědictví UNESCO), návštěva Sme-
tanova náměstí s mnoha historickými 
budovami a kostela Povýšení sv. Kříže. 
Po obědě v hotelu Zlatá Hvězda  jsme 
se přesunuli z Litomyšle na Růžový pa-
louček  s  památníkem  českých  bratří 
obklopený  vonícími  galskými  růžemi. 
Počasí nám přálo a věříme, že se zájezd 
všem líbil.

n	Lenka Charvátová,
 sociální oddělení

prověřila,  zda  je  území  v  lokalitě  Podlesí 
vůbec dopravně napojitelné. 
Uvědomujeme si, že při současném stavu 
zástavby kolem ulic Podlesí a Závist už toto 
není možné. Prověřit se tedy může traso-
vání dopravní obsluhy pouze z ulice Bys-
trcká. Pro vysvětlení uvádím, že schvalo-
vání  změny  územního  plánu  se  děje  ve 
třech základních krocích: záměr (pořízení 
změny) – zadání (stanovení požadavků na 
prověření  záměru)  –  návrh  (zpracování 
konkrétního  návrhu).  Všechny  tři  kroky 
podléhají  projednání  a  připomínkování 
v  městských  částech  a  orgánech  města. 
Doba potřebná ke schválení změny může 
být různě dlouhá. Rozhodně se však počítá 
v horizontu několika let. Ve své reakci na 
tzv. varovnou zprávu bych chtěla upozor-
nit  na  skutečnost,  že  lokalita  Podlesí  je 

v ÚPmB historicky vedena jako plocha pro 
bydlení. Jakýkoliv spolek či občan mohl už 
dávno navrhovat změnu této části územ-
ního plánu, například na zeleň. Při posuzo-
vání takového návrhu je ale třeba počítat 
i s důsledky. Cena pozemku, který je kupo-
ván jako stavební parcela, je totiž rozhod-
ně vyšší než cena pozemku, na kterém se 
bude nacházet zeleň. 
Závěrem jsem přesvědčena, že zastupitelé 
ve svém konání nedávali prostor „k reali-
zaci  velikášského  a  přírodu  ničícího  pro-
jektu“.  Byl  jim  předložen  územní  plán, 
který musí  respektovat, uvědomují  si,  že 
dopravní napojení území ulicí Závist a Pod-
lesí  je  téměř  nereálné,  a  proto  žádají 
o  zpracování  územně  plánovací  studie, 
aby mohli zodpovědně rozhodnout.

n	Milada Blatná, starostka

Klidné bydlení v Podlesí a Závisti je ohroženo?
Byli jsme upozorněni na distribuci letáku, který přetiskujeme níže. Jelikož jde o poplašnou zprávu, 
uvádíme ji tímto na pravou míru. 
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Sportovní den Senior Brno-Komín
První ročník sportovního a společenského dne pro seniory v Ko-
míně jsme zvládli na výbornou. Přijeli za námi sportovat také se-
nioři  z městské  části Brno-Řečkovice  a Mokrá Hora  a  spolu  se 
seniory z Komína vytvořili celkem početnou skupinu nadšených 
sportovců. Objednané slunečné počasí i sportovní aktivity všichni 
zvládli bez újmy a s humorem, rozhodčí byli nápomocni a velice 
příjemní. Mé pozvání přijal a přišel sportovce pobavit a povzbudit 
svým nezaměnitelným humorem Komíňan Jirka Pecha.
Na závěr jsme poobědvali guláš a rozdali jsme zasloužené medai-
le a výhry. Společně  jsme se shodli,  že taková setkání mají pro 
všechny obrovský význam, a proto se potkáme za rok opět!

n	Bc. Kateřina Jarošová, místostarostka

P. S. Na www.komin-brno.cz jsou k dispozici fotky z akce.

V sobotu 11. 6. 2016 bylo na naší radnici velmi živo. Na slavnostní 
vítání  občánků  přišli  rodiče  se  svými  nově  narozenými  dětmi. 
Představili  se  nám  chlapečkové  Filip  Macek,  Ondřej  a  Jáchym 
Smékalovi, Markus Kadlec a holčičky Anna Čištínová, Berta Pře-
myslovská,  Tereza  Réová,  Eva  Dundáčková, Martina  Rudolfová 
a Barbora Palánová. Paní  starostka Mgr. Milada Blatná a  radní 
PhDr. Olga Chalupová popřály rodičům i jejich dětem hodně štěs-
tí a zdraví a předaly pamětní listy, kytičky a dárky od ÚMČ Brno-
-Komín. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy a nakonec 
všechny vyfotil u kolébky pan fotograf.
K  příjemné  atmosféře  přispěly  děti  z  komínského  folklórního 
souboru  Komíňáček  pod  vedením  paní  Burešové  a  Caletkové, 

které  předvedly  pásmo  lidových  písniček,  básniček  a  tanečků. 
Paní Mgr. Marie  Škárková a  její  žák  Lukáš Novotný  ze  Základní 
umělecké školy Pavla Křížkovského zahráli krásné skladbičky na 
flétnu a klavír. Všem účinkujícím srdečně děkujeme. Poděkování 
za organizaci patří také paní Mgr. Kameníkové a za pomoc paní 
Vandě Zahradníkové.

Jsme  rádi,  že  si  sobotní  dopoledne všichni  užili  a  těšíme  se na 
další setkání s novými komínskými občánky.

n	PhDr. Olga Chalupová, radní

Červnové vítání nových komínských občánků

Vyhodnocení sportovci:

ženy 1946 a starší 
1. Marta Schořová (Komín)
2. Helena Němčanovská (Řečkovice)
3. Jaroslava Leiterová (Ř)

ženy 1947 a mladší
1. Libuše Ondrušková (K)
2. Milada Baláková (K)
3. Zdeňka Hradilová (Ř)

muži 1943 a starší
1. Jiří Jaroš (K)
2. Augustýn Leiter (Ř)
3. Josef Matoušek (Ř)

muži 1944 a mladší
1. Milan Kožušský (K)
2. Oldřich Konečný (Ř)
3. Zdeněk Blatný (K)



DĚKUJEME:

JE&NE, s. r. o.; BYTASEN, s. r. o.;  DELI-
KOMAT, s. r. o.; MO KSČM; p. Libor Ko-
lomazník; POTRAVINY Hendrych Invest, 
s. r. o.; p. Jan Cenek; Cyklosport Vít Ci-
bulka; NS Spektrum, Bc. Miloslav Suk; 
INTERSPORT ČR s. r. o. nákupní cent-
rum Olympia; AEB s. r. o., p. Krejčiřík; 
Jitka Havlíková, Salon Dominique;
MA+JI potraviny, Marta Surmanová
+ Jitka Kadaňková; ZAHRADNICTVÍ
p. Beránková Marie; ZAHRADNICTVÍ 
Carex, p. Juránková; p. Thanh Nguyen 
Manh (Brněnka); p. Nguyen Huu Ngoc 
Chuong (Drogerie); p. Van Long Tran 
(Branka); Drogerie p. Markéta Mlčo-
chová; Papírnictví Linda, p. Kateřina 
Vágnerová; Jezdecká stáj Netopýrky, 
Ing. Mojmír Látal; Restaurace u Moc-
náře – p. M. Urbančík; Pekařství Mar-
cela Hýsková; TJ TESLA BRNO, Klub
orientačních sportů;  Bc. Jiří Pavlas,
SŠIPF; Cykloklub Komín; Městská poli-
cie – revír Tábor; Sbor dobrovolných 
hasičů MČ Brno-Komín, ZŠ a MŠ Brno, 
Pastviny 70, p. o.; MŠ Brno, Absolonova 
20a, p. o.

A  také  dalším  ochotným  spoluobča-
nům za obětavou pomoc, jsou to pře-
devším:

rodina Řepova, rodina Caletkova, p. Mi-
roslav Sedláček ml., p. Zdeňka Sedláč-
ková, p. Suvda Jamali, p. Klára Maje- 
rová, p. Vladimíra Balejová, p. Eva 
Podražská, zdravotní sestra Kateřina 
Hájková, p. Ladislav Kobza, žáci ZŠ
Pastviny: Filip Křepelka, Gabriela Seid-
lová, Gabriela Bláhová, Kristýna Kor-
duljaková, Eva Květoňová, Jan Náhlík, 
Jan Šuman, Saša Bureš, Richard Oubě-
lický, Silvie Suková, Kristýna Hovězá- 
ková, Andrea Macháčková; p. Tomáš 
Nečas, p. M. Matula, p. J. Haupt, pra-
covníci DDM Brno-Komín, pracovníci 
úřadu MČ Brno-Komín a členové komi-
se kulturní, školské a tělovýchovy.

DALŠÍ SPONZOŘI:
Sponzoři na kulturní, společenské
a sportovní akce:

UNIS, a. s.; PPV Invest s. r. o.; CALYX,
s. r. o.; Libor Šebesta, S&H GOLD and 
SILVER; s. r.o.; D&K medico, Lékárna 
Konstancie; KVĚTINY B. Bučková; Olga 
Šedivá JOY OPTIK. 
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Oslava Dne dětí  v Komíně
V sobotu 28. 6. 2016 uspořádala radnice MČ Brno-Komín tradiční oslavu Dne dětí . Ko-
mínské děti  si za skvělého počasí mohly užívat jízdy na koloběžkách i na konících, cyklis-
ti cký  závod, orientační běh, malování křídou,  rukodělné a  zahradnické práce a  různé 
soutěže a atrakce. Sdružení dobrovolných hasičů předvedlo svoje hasičské auto a Měst-
ská policie Brno umožnila dětem prohlídku policejního auta, skútru a kola. V kulturním 
programu vystoupil mistr světa ve stepu Tobiáš Košír, folklórní soubor Komíňáček pod 
vedením paní Burešové a Caletkové, mažoretky paní Heleny Vévodové a Taneční studio 
paní Heleny Brunové. Celou akcí provázel DJ Jiří Čadek.

Ke zpestření Dne dětí  přispěly také různé komínské spolky a organizace, např. T. J. Sokol 
Brno-Komín pod vedením paní Evy Beranové, Gymnázium P. Křížkovského, DDM Komi-
níček, T. J. Komín – oddíl tenisu, baseballový oddíl Pipas Brno, KTL Brno – areál Káčata, 
sportovní  areál Hroch,  Knihovna  Jiřího Mahena  –  pobočka Brno-Komín,  zahradnictví 
rodiny Sedláčkovy. Se zájmem se setkala také výstava kolejiště LGB, kterou uspořádal 
pan Bc. Jiří Pavlas ze SŠ IPF Čichnova.
 Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu akce.

Za organizaci Dne dětí  patří poděkování paní Mgr. M. Kameníkové, paní Lence Charvá-
tové, paní Lucii Stejskalové a panu Ing. Křivánkovi z ÚMČ Brno-Komín. Děkujeme rovněž 
členům Komise školské, kulturní a tělovýchovy, zejména paní Evě Beranové.

n	PhDr. Olga Chalupová, radní

Městská část
Brno-Komín

ZŠePastvinyeGB
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SP2ý–SPéý h – registrace – nutná přihláška s podpisem rodiče – viz dole
do 22PAA h – jízda na koloběžkáchM
do 22PAA h – malování křídou 5před MŠ Zbsolonova–
do 2TPAA h – soutěže
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TJeJJeeSokoleBrnoTKomíne– sokolovna u řekyš Svratecká 22

TJeJJeKomínžezJesJe– tenisové kurty za sokolovnou
HwBBeh

-4wBBeh
do 2éPAA h – mistrovské utkání týmu 6 
do 2SPAA h – prohlídka areáluš tenisový trénink pro přítomné pod vedením trenérů

KnihovnaeJiříhoeMahenažepobočkaeBrnoTKomíne–MVavřinecká 2.
do 2GPAA h – knihovna otevřených dveří Š Zvířátka na návštěvě
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Naučíme se kreslit lva a zlatou rybkuž 
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Čeká nás Julinův testík a Julinčina hádankaž 
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wwwJbrnoTkominJcz
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Cyklozávod pro děti 
na oslavách Dětského dne
Pěkné počasí přilákalo celkem 54 dětí  k prezentaci již v 19. roč-
níku cyklisti ckého závodu.
Na tradiční trati  od ZŠ Pastviny k retenční nádrži ve čtyřech ka-
tegoriích dívky a  chlapci 6–9  let a 10–13  let byli nejrychlejší: 
Rybková Adéla, Čumpelík Lukáš, Radová Veronika a Netopilík 
Matěj v nejlepším čase soutěže 1 min 57 sec. 
Všichni  závodníci  dostali  diplomy  za  účast  a  tři  nejrychlejší
v každé kategorii hodnotné věcné ceny, které věnovali pořada-
telé – radnice ÚMČ Brno-Komín a organizátor Cykloklub Komín.
Díky dobré spolupráci s pracovníky radnice se akce i přes velký 
počet mladých cyklistů organizačně vydařila.

n	Ludvík Zimola,  předseda Cykloklubu Komín

Úspěch sportovců ZŠ Pastviny
Po intenzivní přípravě pod vedením tělocvikářů Košira a Pipka v hodinách 
tělesné výchovy a na odpoledních trénincích jsme letošní jarní část školních 
soutěží v atleti ce Pohár rozhlasu zvládli bez sebemenších obtí ží. Na obvodním kole 9. 5. 
2016 na ZŠ Laštůvkova jsme ve všech kategoriích zvítězili nebo se umísti li „na bedně“,
a tí m jako jediná škola v Brně postoupili ve všech kategoriích do městského fi nále. To se 
konalo 16. 5. 2016 na stadionu Palacký vrch v areálu VUT Brno. Umístění: starší kluci 7., 
mladší dívky 5., starší dívky 3., mladší kluci zvítězili, a postoupili tak do krajského fi nále, 
které se konalo 25. 5. 2016 v Břeclavi.
Ve 14 krajských fi nále bojovalo 112 škol v každé kategorii o pohár ministryně školství 
Kateřiny Valachové. V každém postupovém závodě jsme vylepšovali svoje výkony i bo-
dový součet družstva. Ve fi nále kraje si pět z nás vytvořilo své osobní rekordy – Kazi-
mír a Vojta ve skoku vysokém (156, resp. 152 cm), Matěj v hodu kriketovým míčkem
69,50 m, Honza v běhu na 1000 m (3:05,0 min) a já v běhu na 60 m (7,96 s). 
Celé družstvo žilo týmovým duchem, navzájem si fandilo a povzbuzovalo se.  Nakonec 
se nám podařilo dosáhnout obdivuhodného výsledku a vystoupit na stupně vítězů. Ob-
sadili jsme 3. místo v Jihomoravském kraji a neuvěřitelné 14. místo v ČR ze všech cca 700 
zúčastněných škol letošního Poháru rozhlasu.
O tento nebývalý úspěch se zasloužili ti to borci: Kazimír Božek, Jáchym Cink, David Fiala, 
Tomáš Chlebeček, Ondřej  Lazar, Matěj Netopilík,  Lukáš Olbort,  Tomáš Říčný, Vojtěch 
Tesař, Adam Voborný, Jan Zatloukal, trenér Petr Pipek.

n	Tomáš Chlebeček, kapitán družstva,
 tým mladších žáků ZŠ Pastviny



…pokračování ankety z titulní strany

KOMÍNSKÝ ZPRAVODAJ | 7–8 | 2016 | str. 8 | www.brno-komin.cz/kominsky.zpravodaj

Pokud možno v zimě i v létě možnost se vydat s rodinou za pozná-
ním jiných kultur i krajiny, doma pak radost dětí z časové volnosti, 
v práci nové výzvy k tvorbě, v kultuře tradiční festival Colours of 
Ostrava, ve sportu marné dohánění šizeného plavání, uvnitř sebe 
nekonečné objevování krás naší země, prostě prázdniny pro mě 
znamenají vždycky moc.

n	Ing. arch. Pavel Pekár

Nad touto otázkou není třeba dlouho přemýšlet. Během školního 
roku svou energii věnujeme především práci pro děti a prázdniny 
jsou přesně tím časem, kdy se konečně můžeme zastavit, trávit čas 
jen se svými nejmilovanějšími, se svými blízkými, s rodinou, proží-
vat nevšední zážitky, načerpat energii nejen ze sluníčka, zkrátka 
jen tak být přítomni v každém okamžiku, kdy nemusíme být zatí-
ženi prací a povinnostmi. Tolik se na ně všichni zaslouženě těšíme.

n	Andrea Šiklarová, vedoucí učitelka MŠ Pastviny

Mariana Mrázková, 1. C

Antonín Borovec, 1. C

Tobiáš Kadlc, 1. C
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„Já se těším a vím určitě, že ne sám“, jak se 
zpívá v jedné písni. Já se těším, že nebude 
nic „organizováno“ – škola, školka, krouž-
ky, zápasy… a já nebudu muset mít čas stá-
le pod kontrolou. 

n	Eva Beranová, matka čtyř dětí,
 náčelnice Sokola,
 zastupitelka za Zelenou pro Komín

Slunce, voda, příroda, radost, volnost, po-
hyb, odpočinek... to vše a mnohem více 
mohou znamenat prázdniny, pokud si udě-
láte čas i sami na sebe. 
Pro mě budou tyto prázdniny pracovně ná-
ročné, ale věřím, že pro dobrou věc – bude-
me pracovat na otevření čtyř školek a jeslí 
k plné spokojenosti dětí, budeme cvičit 
v Komíně na louce k plné spokojenosti 
dospělých a usmívat se na svět k plné spo-
kojenosti všech.
Užijte si léto a načerpejte potřebnou ener-
gii.

n	Eliška Reková,
 zastupitelka za A co Brno?

Vilemína Jičínská, 1. C

Vojta Kučera, 1. C
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Těším se na prázdninovou pohodu, teplo, 
posezení u vody, u grilu, u dobrého vínka. 
Velice důležití jsou pro mě lidé, se kterými 
trávím volný čas a odpočinek. Vysoké tep-
loty většině z nás nedovolí pracovat příliš 
aktivně. Proto před prací z Brna utíkám 
a je mi úplně jedno, zda do zahraničí nebo 
v ČR, zda na hory či k moři. 
Z pracovních důvodů si tento prázdninový 
luxus mohu dovolit asi na deset dní a pak 
jako většina matek urputně už od února 
zajišťuji tábor pro děti. Zapojuji babičky 
a kamarádky, aby nebyly mé děti samy 
doma. Takže když si to shrnu, těším se na 
deset dní prázdnin, pak je to pro mě spíše 
stres zodpovědné matky.

n	Bc. Kateřina Jarošová,
 místostarostkaEliška Hurbánková, 1. C

Radek Šilar, 1. C
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Lehkoatletický trojboj ve školní družině
Žáci školní družiny při ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o., se 11. května 2016 
zúčastnili obvodních závodů školních družin v lehkoatletickém trojboji. Sou-
těžilo se v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a ve sprintu na 60 metrů. Účast-
nici byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Soutěžící z 1. a 2. tříd tvořili mladší kate-
gorii  a  za  naši  družinu  do  závodů  nastoupili  Tobiáš  Vojna,  Johanka  Čechová,  Marie 
Matejova a Ondřej Knobloch, který vybojoval 4. místo. V kategorii starších žáků (3. a 4. 
tříd) naši školu reprezentovali tito žáci: Sára Vokurková, Anna Matejova,  Jan Ukropec 
a Michal Nečas,  který  svým hodem 34 metrů překonal  všechny přítomné sportovce. 
Přestože naši reprezentanti dosáhli skvělých výsledků, na stupně vítězů se bohužel ne-
dostali. Všem našim atletům velmi děkujeme za jejich sportovní nasazení, reprezentaci 
družiny a skvělé výkony.

n	Bc. Tomáš Herman, ŠD ZŠ a MŠ Pastviny

Školička u lesa na škole v přírodě
V neděli 17. dubna odjelo 27 dětí z MŠ Řezáčova s paními učitelkami Evou, Věrou a Ale-
nou na školku v přírodě do Češkovic, okres Blansko. Během svého pobytu se děti promě-
nily v trpaslíky, kteří trávili co nejvíce času hrami v lese, hledáním pokladu, kreslili na 
trička, sportovali při netradiční trpasličí olympiádě a projevili statečnost při stezce od-
vahy. Podnikli také pěší výlet do Blanska. Za své snažení během dne byli oceněni draho-
kamy a zlaťáky. Celý týden rychle utekl a v pátek 22. dubna se z trpaslíků staly opět děti 
a vrátily  se domů ke  svým rodičům. Těší nás,  že  se dětem na  školce v přírodě  líbilo, 
zvládly ji téměř bez smutnění a slziček a rády by si ji zase za rok zopakovaly.

n	Eva Kachlířová, MŠ Řezáčova

Květnové zprávičky
ze školičky u lesa
V  měsíci  květnu  se  sešly 
všechny  děti  na  zahrádce 
k  plnění  záludných  úkolů 
a  soutěží.  Potkaly  se hned 
dvakrát. Poprvé to byl Den Země a podru-
hé Mimoňovská olympiáda ke Dni dětí. 

Děti ze Školičky u lesa umějí
chránit přírodu
Krásné okolí Komína umožňuje našim dě-
tem, aby na vycházkách pozorovaly život 
hmyzu i drobných zvířat, poznávaly květi-
ny a rostliny na loukách a polích. V ency-
klopediích si vyhledávají různé informace 
o  světě a  také o naší  planetě. A  vědí,  že  
i Země slaví svůj svátek. Ale aby byla krás-
ná, je potřeba ji chránit. 
A tak jednoho dne zavítal na naši zahradu 
pohádkový skřítek Medovníček, který při-
pravil pro děti několik zkoušek, aby věděly, 
zda se z nich mohou stát ochránci přírody. 
Děti si vyzkoušely, jak je snadné zničit vo-
du v potoce, ale obtížné ji zase vyčistit, jak 
se postarat o ptáčky,  jak těžký život mají 
zvířátka v lese – zajíčci, mravenci, kteří se 
starají o kukly. Vyprávěly si o naší republi-
ce  –  jaké  znají  pohádky,  lidové  písničky, 
památky.  Jezdily  na  koloběžkách,  které 
chrání čistý vzduch, učily se využívat od-
padový materiál tak, aby neškodil, a mno-
ho jiného.
Na závěr si děti musely vyčistit zahradu od 
odpadků, které jim tam nasypal „zlý skří-
tek“.  To  nebyl  žádný  problém,  děti  třídí 
plasty a papír během celého roku. 
Přejme si, aby pěkný vztah k přírodě vydr-
žel dětem po celý život, snad i toto zábav-
né dopoledne jim ukázalo správnou cestu.

n	Věra Potužníková, MŠ Řezáčova

Den dětí
Jak jinak oslavit Den dětí než pravou nefal-
šovanou Mimoňovskou olympiádou! Ob-
lékli  jsme  tedy  žluté  trikoty  a  vzhůru  do 
boje. Vybaveni mapou naší zahrádky jsme 
se po fáborcích vydali absolvovat osm dis-
ciplín,  které  nám  mnohdy  daly  pořádně 
do těla. Považte sami: slalom na koloběž-
kách, závody ve skákání v pytlích, slalom 
s mimoňkem na lžíci, mimoňovská překáž-
ková  dráha,  vytrvalostní  běh  kolem  celé 
zahrádky. Ovšem na závodní trase nás ta-
ké potrápily mimoňovské hlavolamy nebo 
hledání figurek mimoňů poslepu. A na zá-
věr  jsme procvičili  naše  střelecké  schop-
nosti  u  mimoňovských  kuželek.  Zkrátka 
Den dětí  jsme si u nás ve školce vskutku 
užili!

n	Mgr. Alena Zrnečková, MŠ Řezáčova
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Proč se děti v Komíně nedostanou 
do školky?
Text komínské maminky o problému, který se týká 
jen omezeného počtu občanů, není ale o to méně 
bolavý. 

Když  jsme  si  před  několika  lety  s  partnerem  procházeli  Brno  
a hledali byt, Komín nám učaroval. Byli jsme mladí, plánovali jsme 
rodinu a Komín vypadal jako to správné místo. Skoro za každým 
panelákem pěkné, nové pískoviště a hřiště, velké dopravní hřiště, 
zeleň… Tady se hledí na děti, říkala jsem si tehdy. Dnes už bohužel 
vím, že to tak úplně není pravda. 
Z omylu mě vyvedly jiné maminky, sotva jsem s dětmi začala cho-
dit na ona krásná komínská hřiště. Dostat tříleté dítě v Komíně 
do školky  je prý téměř nemožné, říkaly mi roztrpčeně. Až dnes 
chápu jejich pocity.
V únoru jsem ve dnech otevřených dveří zašla do všech tří komín-
ských školek. Všude mi s úsměvem řekli, ať rozhodně přihlášky 
podáme, že se naše děti třeba v pořadníku posunou až „nad čá-
ru“. Ve všech školkách ale  jedním dechem stihly paní  ředitelky 
dodat, že vloni se k nim do školky nedostaly ani starší děti. 
Stejně jako každý rok i  letos  jsou především pro rodiče tabulky 
s přehledem výsledků přijímacího řízení do MŠ v Komíně smut-
ným pokoukáním: přihlášené děti: 132, vypsaná volná místa: 53, 
přijaté děti: 53. Pokud se na rozpis podíváme podrobně, zjistíme, 
že 40 tříletých dětí s trvalým pobytem nebo bydlištěm v Komíně 
se  tady  nedostalo  do  školky! Dále  se  nedostalo  27  dvouletých 
komínských dětí, ale tady musím upozornit, že do této kategorie 
spadají i děti, kterým 1. září bude do těch magických tří let chybět 
třeba jen pár dní.
A tak je to každým rokem. Vloni bylo vypsáno 60 míst, a přihláše-
no kolem 150 dětí. Komín se tak bohužel řadí mezi ty brněnské 
čtvrti, kde se do školky nedostane ani polovina přihlášených dětí. 
Tak špatnou statistiku mají už jen Kohoutovice a Žebětín. Zkusit 
dostat dítě do MŠ v jiné městské čtvrti, než má bydliště, je stejně 
těžké. V bodovém systému přijímacího řízení totiž přijdou o znač-
nou část bodů a šance se tak výrazně sníží.
Netvrdím, že je to jen problém Komína. V celém Brně chybí letos 
(podobně jako v předešlých letech) ve školkách místo pro zhruba 
1.600 dětí. Kvete tady byznys soukromých školek, kde rodiče za 
své dítě platí nemalé částky (měsíčně běžně kolem 8.000 Kč). Ne-
mají na vybranou, protože ze zákona je zaměstnavatel povinen 
matce na rodičovské dovolené držet místo 3 roky. Není už načase 
s tím něco udělat? Mou situaci už to letos nevyřeší. Máme dvoj-
čata narozená v září, takže v přijímacím řízení jsme zůstali hlubo-
ko pod čarou. Od září nastupuji zpět do práce a naše děti do sou-
kromé  školky  v  jiné městské  čtvrti,  kde budeme  s prominutím 
„platit  jako mourovatí“,  přestože  je  to  jedna  z  těch  levnějších. 
Možná se naše děti dostanou do jedné z komínských školek příš-
tí  rok, možná  taky ne.  Spoustu  rodičů  jsem  slyšela  rozhořčeně 
mluvit o tom, že je třeba sepsat petici, ozvat se na úřadě a podob-
ně. Ale každý má nakonec svých starostí dost a s vědomím, že už 
jim to stejně nepomůže, nad tím nakonec mávnou rukou. Já se 
chci ozvat. Omlouvám se těm, kteří mají dojem, že se jich tento 
problém  netýká.  Chtěla  bych  vědět,  jestli  zastupitelé  Komína 
úmyslně zavírají oči před problémem, který je tady už řadu let. 
Prosím, otevřete oči! Je nás opravdu spousta, kterých se to týká. 
V Brně je řada čtvrtí, kde se do školky dostane většina tříletých a 
starších dětí. Proč k nim nepatří i Komín?

n Hana Doleželová

Školka na spadnutí
Paní Doležalová má pravdu v tom, že řešit problém a vyřešit jej 
jsou dvě různé věci. Nám se jej vyřešit zatím nepodařilo, ač zpo-
čátku situace vypadala optimisticky. Po nástupu do funkce jsme 
zdědili  záměr  na  vybudování  soukromé  školky  na  Podveské 
za podmínky, že výstavba bytů v  tamní  lokalitě bude navýšena 
o  100 %.  Plán  jsme  nepodpořili.  Jak  se  ukázalo,  rozhodli  jsme 
správně, protože jej dodatečně zrušil také soud. Žádný jiný plán, 
jak  vyřešit  navýšení  počtu  tříd mateřských  škol  v  Komíně,  ne- 
existoval. 

Modulární školka
Do  funkcí  jsme nastoupili  v  listopadu 2014. Na  jaře  2015  jsme 
v rámci přijímacího řízení dětí do školek začali hledat řešení, kam 
umístit děti s nárokem na nástup do školky. Rychle jsme se roz-
hodli využít nerealizovaného záměru výstavby klubovny na hřišti 
základní školy pro modulární školku. Připravili  jsme projekt, se-
hnali peníze, začali soutěžit. Ve výběrovém řízení se ukázalo, že 
ruka  trhu  je  neúprosná.  Uprchlická  krize  zdražila  plánovanou 
stavbu o více než polovinu. A protože peníze mělo město Brno 
rozděleno, žádné jiné jsme v potřebném množství nesehnali. 
Na  konci  loňského  roku  jsme  se  rozhodli  stavbu  kofinancovat 
z evropských  fondů. Byly provedeny potřebné úpravy projektu  
a  zpracována  zadávací  studie. V  tuto  chvíli  ještě nejsou  známy 
výsledky hodnocení, proto bohužel nemohu sdělit, zda jsou for-
mální náležitosti našeho projektu v pořádku a zda může být zahá-
jeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Není tedy ani jasné, 
kdy bude stavba dokončena. 

Aktuální situace
Podle informací, které jsem dostala od školek, není přijato k před-
školnímu vzdělávání 17 tříletých dětí (těch, které dosáhly k 31. 8. 
2016  věku  tří  let)  a  20  dětí,  které  tohoto  věku  dosáhnout  do 
31.  12.  2016.  Paní  ředitelky mi  sdělily,  že  se  počty  stále mění 
a počet 17 nepřijatých může být nakonec nižší. Možná by situace 
nebyla  tak dramatická,  kdyby  jednoznačně byla dána přednost 
dětem maminek nastupujících do zaměstnání před maminkami, 
které jsou na mateřské dovolené s druhým nebo třetím dítětem. 
Na druhou stranu zákon zaručuje všem dětem, které dosáhnou 
3 let, nárok na předškolní vzdělávání. To, co píše zákon, není úpl-
ně  jednoduché v praxi naplnit. Město Brno nemělo připraveno 
plány  a  dostatek  finančních  prostředků  na  rozšiřování  školek 
v městských částech. Jak paní Doležalová uvádí v článku, Komín 
v této situaci není sám. Problém má téměř celé Brno, které hledá 
pro situaci řešení. Jestliže však je dovoleno developerovi postavit 
takové sídliště, jako jsou Kamechy, bez infrastruktury, je jasné, že 
zde musí město pomoci nejvíce. A tak v Bystrci buduje šestitřídní 
mateřskou školku za více než 60 milionů. 
Osobně mě celá situace s novou školkou mrzí. Její vybudování se 
zdálo být snadné. Nyní jenom doufám, že se realizace stavby ne-
bude více oddalovat.

n	Milada Blatná, starostka

PS: V reakci na svůj článek jsem se dozvěděla, že „si-
tuaci  s místy v MŠ  radnice  intenzivně  řeší“. Musím 
podotknout, že ŘEŠIT a VYŘEŠIT jsou dvě rozdílné věci. Je mi jas-
né, že to není jen tak a že se to nedá vyřešit přes noc. Ale přiznej-
me si, že toto není problém, který by se tu objevil nečekaně letos. 
Statistiky  přijetí  do MŠ  jsou  v  neprospěch  komínských  dětí  už 
řadu let. Ráda bych se dozvěděla něco konkrétního. Kdy se může-
me dočkat nějakého řešení a kolika dětí se to řešení bude týkat?
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Setkání 7. kavalerie
a slavnostní pochod
Brnem
20.  srpna  2016  se  v  Brně  uskuteční  akce,  která  jistě  nadchne 
všechny milovníky koní – setkání 7. kavalerie. Před 16 lety se slav-
nou  7.  kavalerií  vedenou  generálem  Georgem  Armstrongem 
Custerem nechal inspirovat Václav Vydra se svými přáteli a roz-
hodli se vyzkoušet si pocity jezdců při útoku. Zážitek byl tak silný, 
že se dalším rokem opět sešli, tentokrát ve větším počtu. Od té 
doby je každým rokem pořádán Memoriál generála Custera a po-
čet jezdců se blíží k číslu 210, tolik kavaleristů padlo v roce 1876 
spolu s generálem Custerem v bitvě s indiány poblíž říčky Little 
Big Horn.
Letos se Memoriál generála Custera konat nebude. Přesto se ka-
valerie sejde na mimořádném setkání. Tentokrát poprvé na Mo-
ravě. 20. srpna vzdá hold městu Brnu. Ležení kavalerie se bude 
nacházet na poli pod Panským kopcem v Komíně. Tady budete mít 
možnost prohlédnout si  různá plemena koní, zájemci se budou 
moci na koni svézt. V 11 hodin se kavalerie vydá na spanilou jízdu 
Brnem a přibližně ve 13 hodin předvede krátkou přehlídku na ná-
městí Svobody. Po návratu bude v prostorách vojenského ležení 
připraven doprovodný program pro kavaleristy i veřejnost. Bude-
te se moci podívat na jezdecké soutěže a zúčastnit se soutěží pro 
děti i dospělé. K tanci i poslechu zahrají dvě brněnské kapely. 

n	Martina Hubschová

Úspěchy a radosti na „Kristence“ 
Blíží se závěr školního roku a čas bilancování. Třeba pravidelně, 
možná jen zřídka procházíte kolem starobylé budovy „Kristenky“, 
v níž už pár let sídlí školy Pavla Křížkovského – umělecké gymná-
zium a základní umělecká škola. Z oken zní hudba i hlasitý smích, 
před budovou posedávají gymnazisté s plátny a po ulicích Komína 
občas  poskakují malí  kejklíři.  „Kristenka“  je místem  vzdělávání  
a  zároveň geniem  loci,  a  tak dovolte, abychom vám do  tohoto 
krásného  prostoru  pomyslně  otevřeli  dveře  a  zprostředkovali 
vám to, co se v něm děje a čím před koncem školního roku žije. 

Rozhodně se máme čím pochlubit, protože žáci obou škol letos 
opět získali ta nejvyšší ocenění v národních kolech soutěží základ-
ních uměleckých škol i v tradiční přehlídce umění Brněnské kolo. 
V prostoru školy visí „čerstvé“ diplomy zpěváků, klavíristů, flét-
nistů, violoncellistů, cembalistů, také výtvarníků a mladých lite-
rárních autorů. Jsme pyšní na úspěchy žáků v olympiádách, letos 
v  českém  jazyce,  chemii  nebo biologii,  těší  nás,  že  se naši  žáci 
drží na předních místech v soutěžích prezentačních dovedností. 
Gymnázium  rozvíjí  partnerství  s  Masarykovou  univerzitou  pro 
21. století, má za sebou úspěšný společný projekt zaměřený na 
rozvoj digitálních dovedností učitelů přírodovědných předmětů. 
Není nám  lhostejné, co se děje ve veřejném prostoru, a  tak se 
naši  žáci  i  pedagogové  zúčastnili  dubnové akce Ukliďme Česko 
a přispěli k čistšímu životnímu prostředí této krásné části Brna. 

Komín plný umění
Gymnázium  i  základní  umělecká  škola  už  tradičně  spolupracují 
s komínskou radnicí  i dalšími  institucemi na kulturních a spole-

čenských aktivitách pro občany Komína i širokého okolí. Ohlédne-
me-li se zpět do období zimy a předjaří, vzpomínka patří vydaře-
nému  rozsvěcení  vánočního  stromu  nebo  pietnímu  setkání  na 
Ruském vrchu. Žáci těší svým zpěvem a hudebními „kousky“ ko-
mínské seniory, ti nejmenší Komíňáčci dostávají při vítání do živo-
ta na radnici pamětní list vytvořený šikovnýma rukama výtvarni-
ce  gymnázia.  Vedle  pravidelných  aktivit  se  snažíme  nabízet 
veřejnému prostoru Komína stále nové příležitosti pro společná 
setkávání a prožitky. Od jara letošního roku se tak mnoho kolem-
jdoucích může potěšit pohledem na rozkvetlý pás naší školní za-
hrady ozvláštněný keramickými objekty našich žáků. A víte, kdo 
namaloval ty nádherné barevné obrázky komínského kostela ne-
bo školy na velkoplošném plakátu s programem komínských kul-
turních akcí,  který zdobí  zastávky MHD? Byli  to malí  výtvarníci 
z „Kristenky“. 

Komínská „Kristenka“ zdaleka není jen lokální školou – v muzeu 
Anthropos vystoupili „dramaťáci“ s úspěšným divadelním před-
stavením Země na obzoru, v koncertním sále JAMU proběhl krás-
ný  absolventský  koncert  žáků  ZUŠ,  Úrazovou  nemocnici  zdobí 
práce nadějných výtvarníků, chrám v Doubravníku rozezní barok-
ní hudba v podání komorních hudebníků, v červnu se můžete vy-
dat na výstavu výtvarného oboru v Křížové chodbě Nové radnice.
Na „Kristence“ to zkrátka žije, za což jsme rádi. „Kristenka“ je tu 
také pro vás, a tak nám bude potěšením setkat se s vámi při všech 
dalších krásných, nejen uměleckých příležitostech v naší  školní 
budově nebo na jiných místech Komína. 

n	Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. a MgA. Martin Hroch,
 ředitelé škol Pavla Křížkovského
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Chimney Brno
Víte, co je to lockin’, poppin’, house dance, dancehall, hip hop? My vám 
to řekneme, ukážeme a naučíme vás to. Jsme taneční skupina otevřená 
všem, které láká street dance, chtějí „skočit do kostýmů“, tančit a sou-
těžit. Jsme tu pro všechny, které tancování baví!
Taneční skupina Chimney Brno působí již 12 let v prostorách ZŠ a MŠ v Brně-Komíně. 
Aktivitu skupiny zaštiťuje Studio Ilony Brunové, z jehož řad také vychází část tanečníků 
a tanečnic. Orientujeme se na taneční styly, které oslovují současnou mládež – street 
dance a show dance. 
Děti  a  juniory  rozdělujeme  do  3  věkových  kategoriích:  4–6letí  předškoláci  (Chimney 
BABY), děti 6–11leté (Chimney KIDS) a junioři ve věku 11–15 let (Chimney JUNIORS). 
Naši tanečníci a tanečnice se scházejí 2x týdně (pondělí a středa) na pravidelných trénin-
cích, kde se učí a zdokonalují svoji taneční techniku a kondici, ale také své teoretické 
znalosti a pravidla street dance, kterému se převážně na trénincích věnujeme (historie, 
vývoj, současné trendy). Předškolní děti se schází 1× týdně (ve čtvrtek) na tréninku show 
dance – učí se kromě základních tanečních kroků orientovat v prostoru, vytváří pomocí 
tanečních prvků příběhy. 
Scházíme  se  jako  „správná  parta“  také  o  víkendech  na  společných  soustředěních, 
o prázdninách, slavíme spolu narozeniny a v létě pořádáme taneční týdny v Boskovicích 
(letos 24.–29. 7. 2016). 
Další  informace o naší skupině najdete na stránkách www.chimney.cz nebo na tel. č.: 
731 480 480 (Ilona Brunová).
Těšíme se na vás o prázdninách v Boskovicích nebo v září na pravidelných trénincích!

n	Ilona Brunová

Pošlete děti od počítačů
do přírody
Aby děti strávily více času venku, v přírodě, nemusíte organizovat 
velké výlety do lesů. Stačí je přihlásit do kroužku na Lipku. Zkuše-
ní pedagogové zde připravují odpolední programy pro děti v pří-
rodě, a to i přesto, že jsou přímo v centru města. Umožňují jim to 
přírodní zahrady zařízené tak, aby děti nejen vzdělávaly, ale i ba-
vily.  Samotný  program  kroužků  je  velmi  různorodý  –  nabízíme 
dětem poznávání přírody, tvoření, sportovní aktivity, péči o zví-
řata, vaření, výlety a mnoho dalšího.
Od 1. června je možné vybírat z kroužků na rok 2016/2017, najde-
te je na adrese www.lipka.cz/krouzky. V nabídce jsou kroužky pro 
všechny věkové skupiny – nejmladším dětem, které chodí na Lip-
ku,  je 2,5  roku, nejstarším pak 15 a více. Dospělí mohou navíc 
zavítat na adresu www.lipka.cz/tvorive-kurzy a vybrat si z pestré 
nabídky řemeslných a rukodělných činností.

n	Veronika Neckařová, Lipka
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Zhodnocení dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pro MŠ Řezáčova

Jak  jsem  již  informovala  v  předchozích  číslech  Komínského 
zpravodaje,  podařilo  se  nám  pro  MŠ  Řezáčova  získat 
dotaci  50  000 Kč  v  rámci  rozvojového  programu  „Podpora 
logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“. 
Náš  projekt  je  nazván  „Primární  logopedická  prevence, 
depistáž a možnosti následné péče v MŠ“. 
Již  jsme  realizovali  školení,  paní  učitelky  obdržely  veškeré 
pomůcky  a  metodickou  příručku,  dle  které  začaly 
pracovat. Díky  tomuto programu  jsme u nás v MŠ provedli 
logopedickou  depistáž,  na  základě  které  jsme  vyšetřili 
všechny děti ve školce a rodičům navrhli další možnosti péče 
o děti s diagnostikovanými vadami řeči. Rodiče začali využívat 
možnost navštěvovat logopedickou poradnu, která navazuje 
na logopedickou depistáž a nabízí rodičům poradnu pro děti 
s vadami řeči.
Více informací a hodnocení projektu naleznete 
na internetových stránkách MŠ Brno, Řezáčova 3, p.o.:  
http://www.rezacova.cz/.

n Realizátorka projektu Mgr. Alena Zrnečková

Chcete si zatancovat?

Po dobrých zkušenostech 
a příjemných zážitcích 
v minulých letech vás opět 
zveme na 
PAPUČOVÝ BÁL. 
Koná se v sobotu 14. 2. 2014 
v prostorách TJ Tesla, 
Brno - Lesná od 20 hodin. 
K tanci hraje hudební skupina 
DUO WEGA.
Vstupné je 150,- Kč
Tombola zajištěná, pití 
a občerstvení taky. 

Abyste měli společný stůl, je 
třeba se co nejdříve závazně 
přihlásit Ireně Horké (mobil  
608 040 906).

Dvojice i jednotlivce zve
SaBBa „Sdružení aktivní 
babička“

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vás v novém roce 
opět pozvala do knihovny.
Půjčovní doba zůstává stejná jako 
v minulém roce:
Pondělí 13.00 – 18.00      
Středa 10.00 – 12.00  13.00 – 18.00    
Čtvrtek 10.00 – 15.00

Čekají vás zde 2 výstavy:

Šitý šperk a korálková výšivka
z tvorby Petry Nezvalové
12. 1. – 26. 2. 2015

Zvířata, která se smějí
žáci 3. B ZŠ Pastviny pod vedením 
paní učitelky PaedDr. Lenky 
Březinové
5. 1 – 26. 3. 2015

  Mgr. Eva Šindlerová

Knižní novinky – listopad, prosinec 2014 
(50 novinek, 50 titulů z výměnného fondu)

Detektivní romány:
 Cílek R.:    Deník mrtvého vraha
 Laukkanen O.:   Zločinecký podnik
 Nesbo J.:  Přízrak 
 Patterson J.:  Dokonalá iluze
 Seghers J.:   Nevěsta ve sněhu
 Theorin J.:  Mlýny osudu
Erotické romány:
 Mars. E.:  Hotel v Paříži
Fantasy romány:
 Riggs R.:  Podivné město: Sirotčinec 
slečny Peregrinové
Historické romány:
 Hanibal J.:  Kat lidumil
 Vondruška V.:  Husitská epopej
Humoristické romány:
 Brett S.:    Detektivové z Tawcesteru 
2. díl
 Puértolas R.:  Podivuhodná cesta fakíra, 
který uvízl ve skříni z Ikey
Romány:
 Gordon N.:  Tribunál smrti
Romány pro ženy:
 Duenas M.:  Čas mezi šitím
 Gillerová-Brezníková K.:  Konečně se 
rozhodni
  James J.:  Nezvladatelná láska 
 Moriarty L.:  Manželovo tajemství
 Poncarová P.:  Andělská mrcha
Psychologické romány:
 Murakami H.:  Kronika ptáčka na klíček
Současná česká povídka: 
 Obermannová I.:  První věci
    Sedm svateb a jeden rozvod 
(Viewegh, Tučková, Soukupová, …)
 Šindelka M.:  Mapa Anny

Thrillery:
 Cussler C.:  Bouře 
 Hunter S.:  Trefa do černého
 Mawer S.:  Evangelium podle Jidáše
 Ryan Ch.:  Usáma
Válečné romány:
 Kessler L.:  Poslední boj
 Nowak H.:  Zabiják mráz
 
Naučná literatura:
 Hnízdil J.:  Zaříkávač nemocí

Literatura pro děti:
 Pohádky na dobrou noc
 Tajemné příběhy Čtyřlístku 13. díl
 Zvonilka: pohádkové čtení
 
 Braunová P.:  Kuba nechce prohrávat
 Bray A.:              Star Wars: Povstalci
 Čapek K.:  Dášeňka, čili, život štěněte
 Drijverová M.:              Příšerné zlobilky
 Huseinovič K.:              O cvrčku a mravenci 
a jiné bajky
 Chainani S.:  Škola dobra a zla
 Klimek H.:  Strašidlář: Mezi námi obry
 Krygiel D.:  Žába leze po žebříku
 Lindgren A.:  Vánoční večírek Pipi
  London J.:  Bílý Tesák
 McCombie K.:               Deník rebelky 1. díl
 Mercer S.:  Moje ségra je upír
 Pastis S.:  Timmy Nezdárek – 2. díl
  Smolíková K.:  Jak se staví město
 Sodomka M.:  Jak si postavit motorku
 Suchá R.:  Můj kamarád skřítek Vítek
 Žáček J.: Proč se ten kůň tolik směje

strana zatím není

12b

Tady asi 
nezbyde než 
titulek 14b

Tady asi 
nezbyde než 
titulek 14b

9b
pobočka Komín informuje:

Vážení čtenáři,
poprvé nebude knihovna v době prázdnin uza-
vřena,  jen bude omezena půjčovní doba na  je-
den den, a to na středu.
Půjčovní doba o prázdninách: 
středa 10.00–12.00, 13.00–18.00 hod.
V době prázdnin se můžete podívat na výstavu 
výkresů,  které  nakreslily  děti  z  MŠ  Řezáčova 
s paní učitelkou Markétou Říhovou:
Skřítci Knihovníčci se představují.

A na co se můžete těšit po prázdninách?
V říjnu se v knihovně v programu Navzdory vě-
kům představí paní Ivana Špičková – spisovatel-
ka  historických  románů  (Slovem  a mečem,  Ve 
stínu arény, Ztraceno v písku, Bohové z Efesu), 
která žije v Komíně, má svou profesi a vedle toho 
píše historické knihy.
Přeji vám krásné prázdniny, pohodovou dovole-
nou a příjemnou společnost dobrých knih.

n	Mgr. Eva Šindlerová, knihovnice

n Knižní novinky – květen 2016:
(14 novinek, 32 titulů z výměnného fondu)
Detektivní romány: Grecian A.: Černý kraj
Historické romány: Prokop J. B.: Václav IV. 
Tajná kronika velké doby malého krále,
Serno W.: Píseň plačky
Romány: Murakami H.: Hon na ovci
Romány pro ženy: Hošková B.: Voňavé
(na) dělení, Roberts N.: Tajuplná žena,
Temple E.: Tanec Maora
Thrillery: Knight R.: Dokonalý cizinec
Válečné romány: Kessler L.: Smrt na Rýnu
Naučná literatura: Kundra O.: Putinovi agenti
Beletrie pro děti: Flanagan J.: Hraničářův učeň. 
První roky. Turnaj na Gorlanu, Chainani S.:
Škola dobra a zla, 3. díl, Meres J.: Svět podle 
Norma, 4. díl, Pluhařová J.: Cesta psa Barona
za domovem
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Florbal – nábor dětí 2005–2012
Hledáme děti od 4 let. Nabízíme pestrou celoroční aktivitu pod 
vedením  zkušených  trenérů.  Pravidelné  turnaje,  kde  si  zahrají 
všechny děti. Ti nejlepší jezdí klub reprezentovat i do zahraničí. 
O prázdninách jsou soustředění a campy. Návaznost v dalších ka-
tegoriích je zajištěna až po 1. ligu.

Tréninkové dny v Komíně a v Bystrci:
Úterý: ZŠ Pastviny 14.15–15.30, 15.30–17.00, čtvrtek: sokolovna 
14.15–15.30, 15.30–17.00. Od 14.15 trénují děti narozené 2008–
2010, od 15.30 ročníky 2006–2007. Školka od 4 let ve čtvrtek od 
13.10  sokolovna  Komín,  ve  středu  od  15.45  Bystrc.  Trénujeme 
také na Lesné a v Králově Poli.

n	Mgr. Robert Válek, trenér,
 tel.: 608 700 442, e-mail: rob.valek@gmail.com

Příměstské tábory
Tenisová škola Tallent zve všechny holky a kluky od 4 do 15 let, 
začátečníky i mírně pokročilé na sportovně-zábavný týden plný 
tenisu a zajímavých aktivit: míčové hry, plavání, návštěva ZOO, 
minigolf, bowling a mnoho dalšího. Nabízíme pět termínů v prů-
běhu července a srpna na kurtech T. J. Komín ve variantě „pouze 
tenis“ nebo „tenis + program“. 
Podrobnosti a termíny najdete na www.e-tabory.cz nebo volejte 
603 527 172, 777 260 262. 

Florbalové úspěchy Komína
Červen a srpen patří po ukončení florbalových lig mezinárodním 
turnajům, kde potkáváme týmy jak ze zahraničí, tak týmy, které 
patří ke špičce v České republice.
Aktuálně proběhl Ostrava Cup, kam míří i kluby z Polska a Sloven-
ska. Děti ze Sokola v Komíně tam opět hrály pod hlavičkou Hat- 
tricku  Brno,  a  to  velmi  úspěšně.  Poprvé  v  historii  klubu  jsme 
v  Ostravě  obsadili  všechny  věkové  kategorie,  včetně  těch  nej-
menších z přípravky. V nich hrají děti od 9 let a mladší. Turnaj byl 
pro naše barvy velmi úspěšný, protože mladší žáci byli druzí, pří-
pravka a starší žáci bronzoví. Úspěšnějším klubem v počtu medai-
lí byli  jen domácí Vítkovice. Přípravky turnaj  rozjely nevídaným 
způsobem a o postup do finále je připravily hůře provedené ná-
jezdy, kdy až v 6. kole byla šťastnější Karviná. Na třetím místě se 
tak umístil tým, který v základní části celý turnaj ani jednou ne-
prohrál. Mladší žáci pak byli nejúspěšnějším celkem výpravy. Cel-
kově byli stříbrní. Přešli například přes polský Lochow, Start Praha 
a zastavily je až Vítkovice ve finále turnaje. Starší žáci se stali čer-
ným koněm turnaje, vyhráli skupinu. V play off je dokonce dva-
krát čekalo derby s brněnskými týmy, domů jsme postupně po-
slali favorizované Buldoky a v boji o třetí místo i Gullivers Brno. 
Naše  děti  nyní  čekají  další  dva  turnaje:  Hummel  Open  Game 
a Prague Games, kde je konkurence ještě silnější. 

n	Robert Válek, trenér, tel.: 608 700 442

Elánek je moderní koncept vedení
soukromých mateřských školek a jeslí

Od 1.9.2016 otevírá Elánek zcela nové, 
moderně zařízené prostory v Brně 
a přijímáme děti již od 12 měsíců!

Chtějte pro své děti to nejlepší!
http://www.elanek.eu

+420 704 252 880

info@elanek.eu

elanekskolka

Sport Zdravá strava Vyuka cizích 
jazyků

Zájmové kroužky

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME JIŽ NYNÍ

Bezva ceny



PLACENÁ INZERCE 

BRNĚNSKÝ MINIPIVOVAR
....nepasterizované, nefiltrované, řemeslné pivo

www.pivo-richard.cz
Pivovarská pivotéka
Hlavní 122  Brno, tel.: 773 400 533

Přijďte si vybrat...
... točené, v PET lahvích i ve skle..

Pivo Richard a Cider Eden.
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 120,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

pro všechny seniory nad 70 let

pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

jezdíme denně 6–22 hod.

jezdíme pouze v Brně

jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma

můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

731 518 348
pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.

Objednávejte svou jízdu telefonicky

SENIOR BUS

Přepravní podmínky pro jízdy SENIOR BUSEM

· Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve 

věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu 

ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.

· Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území 

města Brna.

· Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální 

jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje 

bezplatně.

· Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do 

místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 

15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba 

posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.

· Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za 

kalendářní měsíc.

· Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen 

prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním 

dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.

· Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující 

svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.

· Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče 

vozidla.

· Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo 

silně znečištěnému cestujícímu.

· Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve 

všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 

731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. 

Objednávky na víkend a na první následující pracovní 

den se přijímají nejpozději poslední pracovní den 

v týdnu. 

SENIOR BUS
Od 1. června spusti l  DpmB 
ve spolupráci s Odborem 
sociální péče MMB novou 
službu SENIOR BUS. 
Ta je určena pro držitele 
průkazů ZTP,ZTP/P
a seniory starší 70 let
s trvalým bydlištěm
v městě Brně. 
Objednávky budou 
přijímány na telefonním 
čísle 731 518 348
ve všední dny vždy
od 7.00 do 15.00.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

n	Elektrikář: montáž, opravy, revize vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n	Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů,
 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz.
 Brno-Komín a okolí. Na přání úklid! Platba hotově = sleva 250 Kč!
n	Koupím garáž na ulici Ulrychova. Platba v hotovosti .
  Tel.: 603 484 307.
n	Venčení a hlídání psů, koček a domácích zvířat v Brně:
  www.venceni-psu.jecool.net. Tel.: 730 420 278.
n	Prodám v KOMÍNĚ dřevěnou chatu se zahradou v zahr. kolonii.
  Rovina 395 m2, příjezd, elektřina, voda. Dohoda. Tel.: 777 882 963.
n	Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, pozůstalosti , prádelny a další.
  Pokos trávy, kácení stromů atd. Levně!!! Tel.: 776 339 166.
n	Zedníci – provádíme zapravení oken a drobné opravy –
  přestavby domů, bytů aj. Tel.: 777 283 737.

n	Koupím garáž v dolní části  Komína, okolí hřbitova není
  podmínkou. Tel.: 736 487 077.
n	Hledám ke koupi byt, ideálně Komín a okolí. Cena do 4 mil. Kč.
  Děkuji, RK nevolat. Tel.: 605 514 210.

n	Přijmeme pracovníky na pokos trávy v Brně. Nástup ihned.
  Praxe a ŘP sk. B vítány. Tel.: 543 211 050, falky@falky.cz.

n	Nabídne mi někdo ke koupi dům? Horší stav nevadí. Děkuji moc.
  Tel.: 728 945 527.

n	Hledáme k pronájmu garáž, sklad nebo část pozemku v Komíně
  a okolí k parkování techniky. Tel.: 543 211 050, falky@falky.cz.


